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T A U K 0 T U V A T 

Metsätyöntekijän aseman parantaminen on tuotu voimakkaasti esille viime aikoina. 
Tällöin on muun muassa kiinnitetty huomiota työskentely-ympäristöön, joka useinkaan 
ei ole paras mahdollinen. Pyrkimys työssä käymiseen kotoa käsin sekä kämppämajoi 
tuksen vähentämiseen on vaikeuttanut varsinkin ruokailutaukojen pitämistä. Lämpimän 
ruoan sekä lämpimän ruokailu- ja taukopaikan puute aiheuttaa osaltaan metsätyönte 
kijälle fyysistä väsymystä. Taukotuvat tarjoavat yhden keinon tämän haitan lieven
tämiseksi. 

Tässä katsauksessa annetaan tietoja suomalaisista ja ruotsalaisista taukotupien 
valmistajista ja muutamista rakenneratkaisuista , jotka perustuvat eräiden valmista
jien antamiin esittelylehtisiin . Lisäksi käsitellään tieliikennelainsäädännön tau
kotupien kuljetukselle asettamia vaatimuksia ja tuodaan esille muutamia taukotupi
en käyttöön liittyviä kustannustekijöitä . 

TAUKCYI'UPIEN RAKENNE 

Useimpia varsinkin kotimaisia rakenneratkaisuja ei ole tarkoitettu nimenomaan 
taukotuviksi , vaan joko yöpymiseen tai pelkän ruokailun järjestämiseen. Ruokailu
mahdollisuuksien lisäksi taukotuvissa olisi oltava mahdollisuus vaatteiden kuiva 
tukseen ja työvälineiden hoitoon. Mahdollisesti tarvitaan myös varastotilaa vettä 
ja polttoaineita varten . Sen sijaan yöpymismahdollisuutta ei saa olla , sillä läh
tblcohtana on se, että työssä käydään kotoa . Ruotsalaisilla on jo joitakin yksin
omaan metsätöissä taukotuviksi tarkoitettuja rakenneratkaisuja . 

Rakennustavasta mainittakoon , että katon , seinien ja lattian kokonaispaksuus on 
useimmiten yli 50 rmn . Ikkunat ovat kaksinkertaiset ja joko avattavat tai kiinteät . 
Sisäseinillä ja katossa on tavanomainen pintakäsittelymaalaus . Lattialla on taval 
lisesti muovimatto. Ulkopinnan väri on lasikui tu- ja muovirakenteisissa tuvissa 
sekoitettu itse rakennusmateriaaliin . Lämmitys voidaan hoitaa sähköllä, kaasulla , 
öljyllä tai puulla . Valaistukseen voidaan käyttää joko sähköä tai nestekaasua . 
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Kuva 1. Kuivakäymälällä varustetun t aukotuvan 
pohjapiirros (Huurre Oy) 

Kuva 2 . Taukotuvaksi soveltuva puupäällys 
teinen vaunu (Hämeen TYölaitos, vakiomalli ) 

TAUKOTUPIEN VAIMISTAJIA JA 
MALIEJA 

Sosiaali- ja terveysministeriön työosaston antamien tietojen mukaan kotimaisia 
valmistajia on kymmenkunta . Valmistajiin kuuluvat mm. seuraavat toiminimet . 

Alsa Oy , Kuopio 
Huurre Oy , Ylöjärvi 
Hämeen Työlaitos, lammi 
Isepol Oy , Kankaanpää 
E . Lempiäinen Ky, lahti 

I iro Levanoja , Tohmajärvi 
Makroplastics Ky, Selki 
Myyntiyhdistys Puutalo, Helsinki 
Penko Oy, Seinäjoki 
Pyhännän Rakennustuote, Pyhäntä 

Ruotsissa valmistajia on suuri joukko, joista mainittakoon: 

AB Börjes Mek. Verkstad, Rottne 
Intermittent AB, 44080 Ellös 
Stenstorps Fabriker AB, edustaja : Skogsmateriel AB, Box 12199, 

10225 Stockholm 12 

Seuraavassa annetaan yleiskuva edellä mainittujen valmistajien tuotevalikoimas
ta ja valmistustavasta. Hintatiedot pohjautuvat valmistajien vuosien 1970 ja 1971 
vaihteessa tekemiin arvioihin, jotka ovat jo saattaneet muuttua. 

Alsa Oy on valmistanut kaikki tuotteensa yksinomaan asiakkaan piirustusten mu
kaan. Teräsrunkoist en suojien päällystysmateriaaleina ovat olleet mm . teräs ja alu
miini. 

Huurre Oy:n valmistusohjelma on laa ja. Taukotuviksi parhaiten soveltuvien vau
nujen pituudet ovat 2 .0 ... 5 . 7 m ja painot 350 •.• 1 000 kg. Runko on polyuretaani-vaah
tomuovia. Vaunut toimitetaan sekä pyörä- että jalasalustaisina . Hinnat vaihtele
vat 5 OOO :sta 14 000 mk:aan koon ja varustusten mukaan. Huurre Oy valmistaa yhteis 
työssä Oy Elektrohelios Ab:n kanssa taukotupaa, jossa on sähköllä toimiva kuiva
käymälä . 

Hämeen Työlaitos on valmistanut suuren määrän pyörillä liikkuvia asuntoparakkeja , 
jotka voidaan sisustaa myös taukotuviksi . Runko on rautaa , katto peltiä ja ulko-
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Kuva 3 . Taukotuvan pohja piirros . Ulkopuolelle on 
kiinnitetty tyb'kalulaa tikko (Huurr e Oy , Isepol Oy) 

Kuva 4. Taukotuvan pohja pii rros 
(Isepol Oy ) 
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Kuva 5. Miehis t övaunu neljälle 
hengelle (Stenstorps Fabriker AB) 
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Kuva 6 . M1eh1stövaunu kuudelle hengelle 
(Stens t orps Fabriker AB) 

pinta lahosuojattua puuta . Koko on 6.0 x 2.5 m ja paino noin 1 t . Hinta on varus
tuksesta riippuen 6 500 . .. 7 500 mk . 

Isepol Oy :n tuotevalikoima ja rakennusmateriaali ovat samantyyppisetkuinHuurre 
Oy:n . Taukotuviksi parhaiten soveltuvien vaunujen pituudet ovat 2.4 m, 3 .0 m ja 
4 .0 m. Hinnat ovat 3 000 ... 4 700 mk koon ja varustuksen mukaan . 

Iiro Levanoja valmistaa 6 .2 x 2.4 -metristä vaunua kuorma-auton alustalle . Sau
nalla , lämmitys- ja valaistuslaitteilla sekä neljällä vuoteella varustettuna sen 
hinta on vapaasti Tohmajärvellä 6 500 mk . 

Makroplastics Ky valmistaa Metsämb1cki -nimistä taukotupaa, jonka runko on poly
uretaania . Koko on noin 2 .3 x 5 .8 m. Jousitetulla akselilla ja erillisellä, ilman 
istuinta olevalla käymäläkopilla varustetun tuvan hinta on noin 9 000 mk . 

Myyntiyhdistys Puutalo myy Rauma -Repola Oy :n valmistamaa, jalaksilla liikkuvaa, 
majoitusmahdollisuuksilla varustettua vaunua , jonka koko on noin 4 . 5 x 2.3 m ja .ul 
kopinta puuta . Hinta puuvalmiina ilman kalusteita on noin 3 200 mk ja täydellise
nä 5 950 mk vapaasti Raumalla. 

Penko Oy on valmistanut taukotupia , joiden koot ovat olleet 3.6 x 2.2 m ja 5 . 0 
x 2 .2 m. Pienemmän mallin pohjapiirros on kuvan 3 mukainen . Suurermnassa mallissa 
on väliseinällä erotettu erillinen korjaamo- ja huoltotila . Lämmöneristeenä on po
lyuretaani ja ulkopinnoitteena lujitemuovi . Suuremman vaunun hinta ilman valais
tusta vapaasti Seinäjoella on noin 7 200 mk. Sama yhtiö suunnittelee myös auton 
alustalle rakennettavaa , omalla moottorilla liikkuvaa taukotupaa. 

Pyhännän Rakennustuote valmistaa Pyhäntä-nimistä vaunua, jonka koko on 5 .9 x 2 .5 
m. Runko on puuta . Hinta täydellisenä on 7 600 mk . 

Tennilässä toimiva Sinkkilän Konepaja aloittanee sellaisen taukotuvan valmistuk
sen, jossa on itsensä kannattava alumiinikori . Koko on noin 2.4 x 5.0 m. Hinta 
kalustamattomana tulee valmistajan arvion mukaan olemaan noin 4 000 mk . 

Ruotsalaiset taukotuvat ovat useimmiten joko alumiini - tai lujitemuovipäällystei
siä. Useimmissa malleissa on erillinen käymälähuone sekä työvälineiden kunnostus
j a varastohuone . Suuremmissa malleissa on vielä erillinen vaattei den kuivatushuo
ne . 

TAUKOTUPIEN KUSTANNUKSIIN VAIKU'ITAVIA TEKIJÖITÄ 

Taukotuvan kestoaika arvioidaan vähintään viideksi, korkeintaan kymmeneksi vuodek 
si . Vuosittaisist a käyttötuntikustannuksista lienevät lämmitys-ja vala istuskustan
nukset suurimmat. Myös vakuutus- ja kunnostuskustannukset ovat merkittävät . Muita 
kustannustekijöitä ovat mm. siivous ja siirtely. Ruotsalaisten laskelmien mukaan 
kokonaiskustannukset , pääoma- ja käyttb1rustannukset yhteensä, työpäivää ja henkilöä 
kohti kuoletukset mukaan luettuina ovat vaihdelleet 1,70 :stä 2, 20 mk :aan . 
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TIELIIKENNELAINSÄÄDÄNNÖN TAUKarUPIEN 
KULJETUKSELLE ASE'ITAMAT VAATIMUKSET 

Pyörillä liikkuva taukotupa on yksiakselinen varsinainen perävaunu . Jos sitä 
joudutaan siirtämään yleisellä tiellä tai vastaavall a , se on rekisteröitävä ja kat 
sastettava ja tällöin on otettava huomioon jäljempänä esitetty . 

Autoon saa kytkeä yhden perävaunun kerrallaan . Henkilö- ja pakettiautoon kyt
ketyn yksiakselisen varsinaisen perävaunun todellinen kokonaispaino saa olla enin
tään puolet sitä vetävän auton omasta painosta. Kuorma -autoon kytkettäessä ei pe 
rävaunun kokonaispaino saa ylittää puolta vetoauton kokonaispainosta. Autoon kyt
ketyssä taukotuvassa tulee olla takana taka- ja suuntavalot sekä kolmion muotoiset 
heijastimet samoin kuin etukulmissa sekä heijastimet että valkeat äärivalot. Myös 
vetoautossa tarvitaan lisälaitteita sen mukaan, paljonko perävaunun leveys ylittää 
vetoauton leveyden. Suurin sallittu leveyden ylitys on 500 mm. Perävaunu ei il
man lupaa saa olla kuorma -autoa leveämpi . Perävaunun eli taukotuvan ja vetävänau
ton välisten kytkinlaitteiden tulee olla kestävät ja katsastusmiehen hyväksymät. 
Niin sanotussa perävaunukirjassa tulee olla merkintä siitä, minkä vetoauton yhtey
dessä sitä saa käyttää. Yksiakselisen varsinaisen perävaunun pituus ilman kytkin
laitteita saa olla korkeintaan 7.0 m. Perävaunun kantavuutta sekä kokonais - ja 
akselipainoa koskevat merkinnät on tehtävä sen taakse asetettavaan kilpeen. Edel 
lä luetellut määräykset ovat moottoriajoneuvoasetuksen 56 .- 58. § :ssä (4 . 10.1957/ 
330). 

Traktoriin saadaan kytkeä joko puoliperävaunu tai varsinainen perävaunu. Trak
toriin kytkettäessä sovelletaan yleensä autoperävaunua koskevia määräyksiä . Perä
vaunun kytkentä saadaan kuitenkin suorittaa ilman katsastusmiehen hyväksymistä, 
mutta perävaunun vetokoukun paikasta on olemassa tarkat määräykset , jotka määrää
vät myös perävaunun eli taukotuvan painon suhteessa traktorin painoon. Poliisi
viranomaisen luvalla voidaan traktoriin kytkeä kaksi perävaunua. Tällä on sikäli 
merkitystä, että kuormaa kantava metsätraktori sisältää itsessään jo perävaunun, 
joten sen perään taukotupaa kytkettäessä tarvitaan lupa. Perävaunun leveys saa 
2.50 m:n rajoissa ylittää vetävän traktorin leveyden, ja traktorin ja kahden perä
vaunun yhdistelmän suurin pituus saa olla enintään 18 m. Traktoriin kytketyssä pe
rävaunussa ei vaadita jarruvaloja , roiskesuojia eikä sen painoja koskevia merkin
töjä . Myöskään ei vaadita taka - ja suuntavaloja, paitsi milloin perävaunua käyte 
tään yleisellä tiellä tai kadulla olosuhteissa, joissa tieliikenneasetuksen mukaan 
on käytettävä valoja. Ratsastusta ei myöskään vaadita , elleivät erityiset syyt si 
tä edellytä. 

Jalaksilla varustettua taukotupaa voidaan käyttää pyörillä varustetun asemesta 
vain, jos vetovaununa on traktori ja siirtymiseen vain vähäiseltä osin käytetään 
yleistä tietä . 

Traktoriin kytkettäviä perävaunuja koskevat määräykset ovat moottoriajoneuvo
asetuksen 59. §:ssä . 

Eero Reinius 
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LOGGERS ' SHEDS 

Information about manufacturers and specification of loggers' sheds of Finn
ish and Swedish make. 

M E T S Ä T E H 0 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto 

Rauhankatu 15, 00170 Helsinki 17 
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